
QUANTOS METRALHAS DIFERENTES PODEM EXISTIR?  
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O Tio Patinhas é um dos principais personagens da Disney e tem como antagonista, muitas 

vezes, os irmãos metralhas. Estes são sempre muito (mas muito) parecidos entre si, vestem-se 

sempre de igual, com sua máscara de ladrão, e trazem sempre o seu número de série estampado 

na sua camisola laranja. Este número de série é composto por dois números (separados por um 

traço) usando sempre os algarismos 1, 6 e 7 em cada um deles, e é única coisa que os permite 

distinguir... 

 

Imagem retirada de https://en.wikipedia.org/wiki/Beagle_Boys#/media/File:The_Beagle_Boys.jpg 

 

A maioria das vezes o primeiro número das camisolas dos metralhas é o 176, mas nem sempre 

é esse o caso… 

 

Imagem retirada de https://www.geocaching.com/geocache/GC82XWV_irmaos-

metralha?guid=75462b63-6e06-40b9-849d-b84836bf9056 

 

Põe-se então a questão, quantos metralhas diferentes podem existir seguindo a «norma» 

explicada acima, isto é, em cada um dos dois números terem-se sempre os algarismos 1, 6 e 7?  

A resposta é muito simples: 
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- para a escolha do primeiro algarismo temos três opções (1, 6 ou 7); 

- para o segundo algarismo ficamos agora com duas opções pois já se colocou um dos algarismos 

na primeira opção; 

- para o terceiro algarismo só resta uma opção pois as outras duas já estão utilizadas; 

- para o quarto algarismo volta a haver três opções; 

- para o quinto algarismo existem novamente duas opções; 

- para o sexto algarismo volta a haver apenas uma opção. 

 

Assim, apenas podem existir (3 × 2 × 1) × (3 × 2 × 1) = 36 metralhas diferentes, o que já é 

um grande problema para o Tio Patinhas resolver!... 

 

Nota: claro que na ficção é sempre possível criar mais metralhas fora deste esquema de 

números… Note-se que existem já alguns metralhas que saem da «norma» como, por exemplo, 

o avô metralha (número de série 186-802 mas que, às vezes, aparece nas histórias sem número) 

e o primo «duplamente» azarado (com o número 1313…). 
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